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BRR cenisão demba veio 
Fundo Eleitoral será de R$ 

CR 57 bilnã t 

bolha: Lula tem 48% e 
ria eleições no 1º 

BS 2x0 170 

Dólar. R$ 5,68 -0.13% 

Câmara derruba vetos e libera repasse facilitado 
do orçamento secreto 

A queda de um desses dispositivos levará o governo a observar os beneficiários e a ordem de prioridade de pagamento indicadas pelo relator-geral do Orçamento na hora de 
liberar os recursos. Com isso, o relator poderá articular quem receberá primeiro as verbas, conforme acordos costurados nos bastidores 

Home 

Diretor de relatório 
da Unesco faz alerta 
sobre aumento das 
desigualdades 
educacionais no 
Brasil 
A Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
fez um alerta a diversos países sobre a 
necessidade de melhorar a fiscalização da 
educação particular em prol da redução de 
desigualdades 

CADERNO B - Patrimônio Mundial, 

Cidade de Goiás evoca poesia de Cora 

INFORME JB - Anvi 

contrapõe Bolsonaro no site do 
próprio governo federal 

E mais: Dezembro Laranja, Miguel 
e Helena, Mocidade Independente É 
de Padre Miguel, Miguel Morrone, 
Família Dublemix, Bolsonaro, Lula, . 
Loprete, Boate Kiss, Marcelo Bretas, João Doria 

Ifood respondeu por 0,43% do 

PIB nacional em 2020, diz Fipe 

Segundo o estudo Impacto 
Socioeconômico das 0) 
iFood no Brasil, da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), para cada R$ 1 mil gastos pelo consumidor na 

plataforma iFood, são gerados R$ 1,4 mil adicionais na Coralina 
economia brasileira. 

Município histórico celebra 20 anos do título de Patrimônio Cultural 
Mundial 

Colunas Destaque Artigos 

Guedes podia mudar BC 
junto com EMI 
O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 

O que vai ficar? 
JB COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 

cid. 

Uma mulher inteira (Sua 
voz é como seu rosto, leve) 

AQUILES RIQUE REIS 

O Mar de Bianca Gibbon 

TESA RODRIGUES 

“Chucky”, uma série que fez 
tudo certo 
TOM LEÃO 

ad 
Lula lidera pesquisas e 
mídia o trata como um 
outsider 

— ÁLVARO CALDAS 

Comentário a respeito de 
Belchior 
CAIO BUCKER 

MARCAS - Colorado lança 
cerveja com sabor de uva- 
passa para celebrar o Natal 

Butantan vai produzir vacina 
atualizada contra variante da gripe 
que escapa do imunizante atual 
AH; 

de rápida transmissão e com um período de 
incubas 

sintomas 
cefaleia, dores ar 
inflamação de garganta e tosse, podendo em 

2 é um dos subtipos do vírus Influenza, 

ão de dois a três dias. 

como febre alta com início 

ul es, 

alguns casos ocorrer vômito e diarreia 

Datafolha: Lula tem 48% e venceria 
eleições no 1º turno 

Bolsonaro apar 

"Tem muita coisa estranha aí": uma 
frase cada vez mais comum 

RICARDO A. FERNANDES 

Em tempo real 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR. 

Pelé, Cidadão da Guanabara 

MAURO MAGALHÃES 

O anjo bêbedo 
ADHEMAR BAHADIAN 

Hora de pôr um fim ao 'Fast Track! 
no Congresso Nacional 
JEAN PAUL PRATES 

Tudo está guardado na memória 
PAULO PAIM 

As construções da Era Vargas 
EVERTON GOMES 

A agenda do clima e o modelo 
institucional Brasileiro 
MARÍLIA MELO e NORALDINO DIAS 

Quem espera sempre alcança 
MARIA CLARA BINGEMER 

País 
Anvisa aprova nova medicação 
à base de Cannabis 
Novo produto aprovado é o 
Extrato de Cannabis Sativa 
Alafiamed 200 mg/ml. Segundo 
o órgão, ele é obtido a partir do 
extrato vegetal da Cannabis sativa 

MEC lança painel para monitorar implementação 
do novo ensino médio 

Bolsonaro tenta intimidar Anvisa por vacina para 
crianças 

MPF foi contra busca e apreensão na casa dos 
irmãos Ciro e Cid Gomes 

Economia 

Aumento da pobreza é 
problema global, diz mi 
Paulo Guedes 

gundo o ministro, outr 
s experimentaram aumento 

de uma guerra 

Aumentos salariais geram inflação e juros altos, 
diz Guedes 

Guedes cede a Bolsonaro e pede R$ 2,86 bi para 
reajuste a policiais 

Confiança da indústria cai em dezembro em 28 

setores, diz CNI 

Ciência e Tecnologia 

Incensários e jarros de vinho 
do período do Império 
Romano são recuperados em 
Israel 

Israel confiscou dois incensários 
e um jarro de vinho de bronze 

900 anos, após a polícia 
jar um carro em Jerusalém 

Descobertas quantidades significativas' de água 
no subsolo de Marte 

Nasa entra na coroa solar pela primeira vez 

ONU valida recorde de 38ºC no Ártico que 
confirma 'mudança climática dramática! 

Rio 

Gripe H3N2 provocou cinco 
mortes no estado do Rio neste 
ano 

A capital fluminense tem vivido 
nos últimos dias, uma epidemia 

om mais de 20 mil 

subtipo de influenza 
nas últimas semanas 

Mais Lidas 

Bolsonaro urra antes e mia ao 
entrar no STF 

Morre o empresário Paulo 
Fernando Marcondes Ferraz 

Bolsonaro publica vídeo em que 

* André Ceciliano busca soluções para demandas da 
Região Noroeste do estado 

* Cerca de 6 mil servidores da Prefeitura recebem 
13º salário de 2020 nesta quarta-feira 

«Alerj reconhece iniciativas inovadoras na 
Educação com o Prêmio Paulo Freire 

Internacional 

EUA estão prontos para 
diálogo com Rússia em 

homem diz que 'yacina é 
porcaria! 

z Polícia Federal aproxima Ciro 
Gomes e Lula 

Lula lidera pesquisas e mídia o 
trata como um outsider 

formato apropriado', diz Casa 
Branca 

O conselheiro d 

Nacional da Casa Br 
Sullivan, afirmou, n 

feira, que os EUA acreditam que 
ainda há uma oportuni 

negociag 
apropriado! 

* Ômicron: G7 fala em 'maior ameaça à saúde 
pública 

* Homem faz assaltos vestido de Papai Noel e é 
detido na Ttália 

« Reino Unido tem onda de covid-19 sem 
precedente 

Esportes 

Rayssa Leal é escolhida 
no 
MA 

Omelhor entre 

atista Felipe Nun 

» Atlético-MG volta a vencer o Athletico-PR e é 

campeão da Copa do Brasil 

« Judô: campeã olímpica, Sarah Menezes será 
técnica da seleção feminina 

e para o progresso das 
s com a Rússia, se feitas 'no formato 

= Samuel Eto'o é eleito presidente da federação de 

futebol de Camarões 

Caderno B 

PROGRAMA - Papai Noel 
chega no 'Encontrinho 
Fashion', neste domingo 

O evento acontece até domingo NR 
estacionamento do Verti 

Offices, no Recreio di 
Bandeirantes, com sho 
banda Indian Brothers 

Cinema Crítica - “Homem-Aranha: Sem Volta 

Para Casa': um filme de super-herói ousado e 

ambicioso 

Fotojornalista Ricardo Eeliel resgata memórias do 
cangaço nordestino em livro 

Eduardo Giannetti é eleito para a Academia 
Brasileira de Letras 

JB Youtube 

[JB “O que é o Iphan lemite equip 

'O que é o Iphan?" - Bolsonaro demite equipe do 

Bem Viver 

Conselho lança site com 
orientações sobre cuidado com 
a visão 

Página tri 

informag 
que circulam 

sinusite em meio aos surtos de vírus 

covid-19 em crianças 

Janssen a adultos 

a Patrimônio His 

Patrimônio Histórico para agradar 'véio da Havan' 

Soro: 

George Soros por ele mesmo 

&ClimateCrirminals 

Criminosos climáticos 
Bolsonaro homenageado 
manifestantes na COP26 

SAÚDE - Como diferenciar Covid-19, gripe ou 

SAÚDE - Agência recomenda segunda dose da 

De Lula sobre vaias, aplausos e 
Ciro Gomes 

SAÚDE - Anvisa autoriza vacina da Pfizer contra 

JB) Ministroda Sa... 

Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, faz gesto obsceno 
para manifestantes em Nova 
York 


